
คูมือผูใชชุดหูฟงไรสายโนเกีย (HS-26W)

ฉบับท่ี 1

9242672_HS26W_3_th.fm  Page 1  Tuesday, August 2, 2005  10:15 PM



คําประกาศเรื่องความสอดคลอง
บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศโดยถือเปนความรับผิดชอบของเราแตเพียงผูเดียว
วาผลิตภัณฑ HS-26W นี้สอดคลองกับบทบัญญัติของสภา Council Directive: 1999/5/EC 
คุณสามารถคัดลอกสําเนาของประกาศเรื่องความสอดคลองไดที่ http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/

ลิขสิทธิ์ © 2005 โนเกีย สงวนลิขสิทธิ์
หามคัดลอก สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้
โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากโนเกีย

Nokia และ Nokia Connecting People เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Nokia 
Corporation ชื่อผลิตภัณฑและบริษัทที่กลาวถึงในที่นี้อาจเปนเครื่องหมายการคาหรือชื่อทาง
การคาของเจาของผลิตภัณฑนั้นๆ

Bluetooth เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc

โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลง
และปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑที่อธิบายไวในเอกสารฉบับนี้โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา

โนเกียจะไมรับผิดชอบใดๆ ตอการสูญเสียขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายอันเกิดจาก
อุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางออมที่เกิดข้ึนไมวาจะโดยวิธีใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล “ตามสภาพที่เปน” โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรงหรือ
โดยนัย และมิไดจํากัดอยูที่การรับประกันความสามารถในการทํางานของผลิตภัณฑที่จําหนาย 
หรือความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถุประสงค ตลอดจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูล
ในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทานั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียน
แปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

บริการและผลิตภัณฑที่วางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทน
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1.บทนํา

คุณสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงไรสายโนเกีย (HS-26W) กับโทรศัพทมือถือท่ีรองรับ
เทคโนโลยีไรสายบลูทูธท่ีใชงานรวมกันได ซ่ึงชวยใหคุณโทรออกและรับสายไดอยาง
อิสระในขณะเคลื่อนท่ีหรืออยูในสํานักงาน
โปรดอานคูมือผูใชเลมน้ีใหละเอียดกอนท่ีจะใชงานชุดหูฟง โปรดอานคูมือผูใชโทรศัพท
ของคุณซึ่งมีขอมูลดานความปลอดภัยท่ีสําคัญและขอมูลการบํารุงรักษา เก็บชุดหูฟง
ใหพนมือเด็ก

■ เทคโนโลยีไรสายบลูทูธ
เทคโนโลยีไรสายบลูทูธชวยใหสามารถเชื่อมตออุปกรณส่ือสารที่ใชงานรวมกันไดโดย
ไมตองใชสายเคเบิล การเชื่อมตอแบบบลูทูธไมไดกําหนดวาโทรศัพทและชุดหูฟงตอง
อยูในระยะท่ีมองเห็นกัน แตอุปกรณท้ังคูควรจะอยูภายในระยะ 10 เมตร (30 ฟุต) ท้ังน้ี
การเชื่อมตออาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวางตางๆ ได เชน ผนังหรืออุปกรณอิเลคทรอนิกส
อ่ืนๆ
ชุดหูฟงไรสายนี้สอดคลองตามขอกําหนดเฉพาะของบลูทูธ 2.0 ท่ีรองรับรูปแบบตอไปนี้: 
Headset Profile 1.1 และ Hands-free Profile 1.0 โปรดตรวจสอบกับผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ 
เพื่อตรวจสอบความเขากันไดกับอุปกรณน้ี
ในบางประเทศ อาจจะมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยีบลูทูธ กรุณาตรวจสอบกับ
หนวยงานหรือผูใหบริการในทองถิ่นของคุณ
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2.การเร่ิมตนใชงาน

■ ภาพรวม
ชดุหูฟงประกอบดวยชิ้นสวนตางๆ ดังแสดงในภาพ:

� ปุมเปด/ปด (1) ใชเปดและปดชุดหูฟง
� หูฟง (2) ใชถายทอดเสียงของผูโทร
� ไฟแสดงสถานะ (3) แสดงสถานะปจจุบันของชุดหูฟง
� ปุมระดับเสียง (4) เพิ่มหรือลดระดับความดังของหูฟงในขณะใชสาย หากตองการ

เปดหรือปดเสียงของสายที่ใชอยู ใหกดปุมระดับเสียงชวงส้ันๆ
� ไมโครโฟน (5) ใชรับเสียงของคุณ
� ปุมรับสาย/วางสาย (6) ใชรับสายหรือวางสายโทรศัพท ปุมน้ีสามารถใชสําหรับการ

โทรออกโดยใชเสียง การหมุนทวนหมายเลขเดิมซ้ํา และการสลับใชสายที่โทรอยู
ระหวางชุดหูฟงและโทรศัพทท่ีใชงานรวมกันได

� ชองเสียบอุปกรณชารจ (7)
กอนท่ีจะเริ่มใชงานชุดหูฟง คุณตองชารจแบตเตอรี่และจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทท่ีใชงาน
รวมกันได
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หมายเหตุ: สวนประกอบของชุดหูฟงมีคุณสมบัติเปนแมเหล็ก ชุดหูฟงอาจดูด
วตัถุท่ีเปนโลหะเขามา ดังน้ันผูท่ีใชเครื่องชวยฟงไมควรเสียบหูฟงไวในหูขาง
ท่ีใชเครื่องชวยฟง หามวางบัตรเครดิตหรือส่ือบันทึกขอมูลระบบแมเหล็กไว
ใกลชุดหูฟงเพราะอาจทําใหขอมูลในส่ือดังกลาวถูกลบท้ิงไป

■ อุปกรณชารจและแบตเตอรี่
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนท่ีจะใชงานกับชุดหูฟงน้ี ชุดหูฟงไรสาย
โนเกีย (HS-26W) กําหนดใหใชกับอุปกรณชารจ AC-3, AC-4 และ DC-4

คําเตือน: ใชเฉพาะแบตเตอรี่และอุปกรณชารจท่ีไดรับการรับรองจากโนเกีย
สําหรับการใชงานกับอุปกรณเสริมน้ี การใชกับอุปกรณอ่ืนอาจเปนผลใหการ
รับรองการใชงานหรือการรับประกันเปนโมฆะ และอาจกอใหเกิดอันตรายได

โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นท่ีของคุณวามีอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรอง
ใดวางจําหนายบาง เมื่อจะถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริมใดๆ ใหจับท่ีปลั๊กไฟแลว
ดึงออก อยาดึงท่ีสายไฟ

■ การชารจแบตเตอรี่
อุปกรณน้ีมีแบตเตอรี่ภายในแบบชารจซ้ําไดและไมสามารถถอดออกได อยาพยายาม
ถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณเน่ืองจากอาจสรางความเสียหายกับอุปกรณ
1. ตอชุดหูฟงกับสายชารจ ดังแสดงในภาพ
2. เสียบสายของอุปกรณชารจเขากับเตารับไฟฟาท่ีผนัง 

ไฟแสดงสถานะสีแดงจะสวางขึ้นในระหวางการชารจ 
การชารจแบตเตอรี่จนเต็มอาจใชเวลานานถึง 2 ชั่วโมง

3. เมื่อชารจแบตเตอรี่เต็มแลว 
ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะแสดงขึ้น ถอดสายอุปกรณ
ชารจออกจากเตารับไฟฟาท่ีผนังและชุดหูฟง

แบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็มสามารถใชสนทนาไดนานถึง 5 ชั่วโมงและสแตนดบายไดนานถึง 
150 ชั่วโมง อยางไรก็ตาม เวลาในการสนทนาและการสแตนดบายอาจตางกันไปเมื่อใช
กับโทรศัพทเคลื่อนท่ีเครื่องอ่ืนๆ การใชกับผลิตภัณฑท่ีกําลังเชื่อมตอบลูทูธ การใช
การต้ังคา รูปแบบการใชงาน และสภาพแวดลอม
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เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ใกลหมด ชุดหูฟงจะสงเสียงแจงเตือนและไฟแสดงสถานะสีแดง
จะเริ่มกะพริบ

■ การเปดหรือปดชุดหูฟง
หากตองการเปดชุดหูฟง ใหกดปุมเปด/ปดประมาณ 3 วินาที ชุดหูฟงจะสงเสียงดังข้ึน
และไฟแสดงสถานะสีเขียวจะเริ่มกะพริบถี่ๆ การกะพริบจะชาลงหลังจากเชื่อมตอชุด
หูฟงกับโทรศัพท
หากตองการปดชุดหูฟง กดปุมเปด/ปดคางไวประมาณ 2 วินาที ชุดหูฟงจะสงเสียงดังข้ึน
และไฟแสดงสถานะสีแดงจะสวางขึ้นชั่วครู 

■ การจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทท่ีใชงานรวมกันได
1. เปดโทรศัพทและชุดหูฟง
2. เปดใชงานฟงกชันบลูทูธท่ีโทรศัพทของคุณและต้ังคาใหคนหาอุปกรณท่ีใชเทคโนโลยี

บลูทูธ อานวธีิใชจากคูมือผูใชโทรศัพท
3. เลือกชุดหูฟง (โนเกีย HS-26W) จากรายชื่ออุปกรณท่ีคนพบ
4. ปอนรหัสผาน 0000 เพื่อจับคูและเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพท ในโทรศัพทบางรุน 

คุณอาจตองทําการเชื่อมตอตางหากหลังจากที่จับคูเสร็จ อานวิธีใชจากคูมือผูใช
โทรศัพท คุณตองจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทของคุณเพียงครั้งเดียวเทานั้น

5. หากจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทไดสําเร็จ ชุดหูฟงจะรองดังข้ึนและปรากฏในเมนู
โทรศัพทซ่ึงคุณสามารถตรวจสอบอุปกรณบลูทูธท่ีไดจับคูไวกับโทรศัพทของคุณ
ในปจจุบัน

การยกเลิกการเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพท
หากตองการยกเลิกการเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพท (เชน เมื่อตองการเชื่อมตอโทรศัพท
กับอุปกรณอ่ืนท่ีใชเทคโนโลยีบลูทูธ) ใหปฏิบัติดังตอไปนี้:
� กดปุมปดชุดหูฟง
� ยกเลิกการเชื่อมตอชุดหูฟงในเมนู Bluetooth ในโทรศัพทของคุณ
� ขยับหูฟงออกหางจากโทรศัพทใหพนระยะ 10 เมตร (30 ฟุต)
โปรดทราบวาคุณไมจําเปนตองลบการจับคูชุดหูฟงออกเพื่อยกเลิกการเชื่อมตอกับ
ชดุหูฟง
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การเชื่อมตอชุดหูฟงที่จับคูไวแลวกับโทรศัพทของคุณซํ้าอีกคร้ัง
หากตองการเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพทของคุณ ใหกดปุมเปดชุดหูฟง ทําการเชื่อมตอ
ในเมนู Bluetooth ของโทรศัพท หรือกดปุมรับ/วางสายคางไว
คุณสามารถต้ังคาโทรศัพทใหเชื่อมตอชุดหูฟงไดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปดใชงานชุดหูฟง 
ในการเชื่อมตอลักษณะดังกลาวกับโทรศัพทโนเกีย ใหเปลี่ยนการต้ังคาอุปกรณท่ีจับคู
ในเมนู Bluetooth

■ การแกไขปญหา
หากคุณไมสามารถตอเชื่อมชุดหูฟงกับโทรศัพทของคุณได ใหปฏิบัติดังน้ี:
� ตรวจดูใหดีวาไดชารจชุดหูฟง เปดใชงาน ทําการจับคูและเชื่อมตอกับโทรศัพท

ของคุณแลว
� ตรวจดูใหดีวาไดเปดใชงานฟงกชัน Bluetooth ในโทรศัพทของคุณแลว
� ตรวจสอบวาชุดหูฟงอยูหางจากโทรศัพทของคุณในระยะไมเกิน 10 เมตร (30 ฟุต) 

และไมมีส่ิงกีดขวางระหวางชุดหูฟงกับโทรศัพท เชน ผนังหรืออุปกรณอิเลคทรอนิกส
อ่ืนๆ

� หากชุดหูฟงหยุดการทํางานแมวาจะชารจชุดหูฟงแลวก็ตาม ใหรีเซตชุดหูฟงโดยกด
ปุมเปด/ปดและกดที่ตรงกลางของปุมระดับเสียงชวงส้ันๆ ในขณะท่ียังเสียบชุดหูฟง
ไวกับอุปกรณชารจ การรีเซตดังกลาวจะไมลบการต้ังคาของคุณ (เชน การต้ังคาการ
จับคูอุปกรณ) 
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3.การใชงานขั้นตน

■ การคลองชุดหูฟงเขากับหู
เลื่อนชุดหูฟงคลองเขากับใบหูของคุณ ดังแสดงในภาพ

■ การโทร
หากตองการโทรออกหลังจากเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพทแลว ใหใชโทรศัพทโทรออก
ไดตามปกติ
หากโทรศัพทของคุณรองรับระบบหมุนทวนหมายเลขเดิมซ้ํา ใหกดปุมรับ/วางสายสอง
ครั้งส้ันๆ ในขณะท่ีไมมีการใชสาย
หากโทรศัพทของคุณรองรับการโทรออกโดยใชเสียง ใหกดปุมรับ/วางสายคางไวในขณะ
ท่ีไมมีการใชสาย จากนั้นปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีไดอธิบายไวในคูมือใชงานโทรศัพท
ของคุณ
เมื่อจะรับสายเรียกเขา ใหกดปุมรับ/วางสาย หรือกดปุมท่ีโทรศัพท หากตั้งฟงกชันรับ
สายอัตโนมัติท่ีโทรศัพทของคุณไว โทรศัพทจะรีบสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติหลังจาก
เสียงเรียกเขาดังข้ึนหนึ่งครั้ง
หากจะปฏิเสธไมรับสายเรียกเขา ใหกดปุมรับ/วางสายสองครั้ง
หากตองการวางสาย ใหกดปุมรับ/วางสาย หรือกดปุมโทรศัพท
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■ การปรับระดับความดังของหูฟง
กดปุมระดับเสียงข้ึนเพื่อเพิ่มระดับเสียงหรือกดลงเพื่อลดระดับเสียงในขณะใชสาย หาก
ตองการปรับระดับเสียงอยางรวดเร็ว ใหกดในตําแหนงท่ีตองการเพิ่มหรือลดระดับเสียง
คางไว

■ การเปดหรือปดเสียงไมโครโฟน
หากตองการเปดหรือปดเสียงไมโครโฟนขณะใชสาย ใหกดตรงกลางของปุมระดับเสียง
ชวงส้ันๆ จะมีเสียงรองยาวดังข้ึน เมื่อปดเสียงไมโครโฟนแลว ไฟแสดงสถานะสีเขียว
จะกะพริบติดตอกัน

■ การสลับการใชสายระหวางโทรศัพทและชุดหูฟง
หากตองการสลับสายระหวางชุดหูฟงและโทรศัพทโนเกียท่ีใชงานรวมกันได ใหกดปุม
รับ/วางสายคางไวหรือใชฟงกชันท่ีเก่ียวของของโทรศัพท

■ การใชชุดหูฟงกับโทรศัพทหลายเครื่อง
คุณสามารถจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทไดมากถึงแปดเครื่อง แตจะทําการเชื่อมตอได
ครั้งละหนึ่งเครื่องเทานั้น
โทรศัพทท่ีจับคูกับชุดหูฟงเปนเครื่องแรกจะเปนเครื่องท่ีต้ังไว หากกดปุมเปดชุดหูฟง
ภายในรัศมี 10 เมตร (30 ฟุต) จากโทรศัพทท่ีจับคูไวหลายเครื่อง ชุดหูฟงจะพยายาม
เชื่อมตอกับเครื่องท่ีต้ังไว
หากชุดหูฟงเชื่อมตอกับเครื่องท่ีต้ังไวไมได ชุดหูฟงจะพยายามเชื่อมตอกับโทรศัพทท่ี
เชื่อมตอไวครั้งหลังสุด หากชุดหูฟงไมสามารถเชื่อมตอกับโทรศัพทเครื่องดังกลาวได
เชนกัน ใหทําการเชื่อมตอใหมกับโทรศัพทท่ีตองการจับคูกับชุดหูฟง

■ การลบคาท่ีต้ังไว
หากคุณตองการลบคาท่ีต้ังไวท้ังหมดในชุดหูฟง (เชน รายชื่ออุปกรณท่ีจับคู) ใหกดปุม
เปด/ปดและปุมระดับเสียงคางไว 10 วินาที หลังจากลบคาท่ีต้ังไวเรียบรอยแลว ชุดหูฟง
จะสงเสียงดังข้ึนสองครั้ง และไฟแสดงสถานะสีแดงและสีเขียวจะสวางขึ้นสลับไปมา 2-3 
วินาที
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4.ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่

อุปกรณของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ท่ีสามารถชารจซ้ําได แบตเตอรี่ใหมจะสามารถ
ทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพหลังจากผานการชารจและการคายประจุอยางครบถวน
สองหรือสามรอบ คุณสามารถชารจแบตเตอรี่และคายประจุไดหลายรอยครั้ง แต
แบตเตอรี่จะเส่ือมสภาพลงตามการใชงาน โปรดชารจแบตเตอรี่ซ้ําดวยอุปกรณชารจท่ี
ไดรับการรับรองจากโนเกียวาออกแบบขึ้นเพื่อใชงานรวมกับชุดหูฟง
เมื่อไมใชงาน ใหถอดปลั๊กอุปกรณชารจออกจากเตารับไฟฟาและตัวอุปกรณ อยาตอ
แบตเตอรี่ท่ีเต็มแลวท้ิงไวกับอุปกรณชารจ การชารจแบตเตอรี่นานเกินไปอาจทําใหอายุ
การใชงานลดลง หากคุณไมไดใชงานแบตเตอรี่ท่ีชารจไวเต็มแลว แบตเตอรี่จะคายประจุ
ออกเองตามระยะเวลา
ใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคท่ีระบุเทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอร่ีท่ีชํารุด
เสียหาย
การวางอุปกรณน้ีไวในสถานที่ท่ีรอนหรือเย็น เชน วางท้ิงไวในรถท่ีปดสนิทในสภาพ
อากาศที่รอนจัดหรือหนาวจัดจะลดประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลง 
ควรเก็บแบตเตอรี่ไวในอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุปกรณท่ี
บรรจุแบตเตอรี่ท่ีรอนหรือเย็นจัดอาจไมทํางานชั่วคราวแมวาจะชารจแบตเตอรี่เต็มแลว
ก็ตาม ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะลดลงอยางมากเมื่ออยูในอุณหภูมิต่ํา
กวาจุดเยือกแข็ง
หามท้ิงแบตเตอรี่ลงในกองไฟเพราะอาจทําใหแบตเตอรี่ระเบิด แบตเตอรี่อาจระเบิดได
เชนกันหากถูกทําลาย ท้ิงแบตเตอรี่ท่ีไมใชแลวตามขอบังคับกฎหมายในทองถิ่นของคุณ 
หากสามารถทําได ควรนําไปผานกระบวนการเพื่อนํากลับมาใชใหม อยาท้ิงแบตเตอรี่
รวมกับขยะจากครัวเรือน
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การดูแลและการบํารุงรักษา

อุปกรณของคุณไดรับการออกแบบและผลิตข้ึนดวยวิทยาการที่ลํ้าหนา ควรดูแลรักษา
อยางระมัดระวัง ขอแนะนําตอไปนี้จะชวยใหทานใชงานอุปกรณไดตรงตามเกณฑของ
การรับประกัน
� เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
� เก็บอุปกรณไวไมใหโดนฝน ไอน้ํา ความชื้น และของเหลวทุกชนิดท่ีอาจมีแรเปนสาร

ประกอบซึ่งจะทําใหวงจรอิเลคทรอนิกสข้ึนสนิม หากอุปกรณของคุณเปยกนํ้า วาง
อุปกรณท้ิงไวใหแหงสนิท

� อยาใชหรือเก็บชุดอุปกรณไวในบริเวณท่ีมีฝุนละอองหนาแนนหรือในบริเวณท่ี
สกปรกเนื่องจากอาจทําใหชิ้นสวนท่ีสามารถเลื่อนไดชํารุดเสียหายได

� อยาเก็บชุดหูฟงไวในท่ีท่ีอุณหภูมิสูง เน่ืองจากอุณหภูมิสูงจะรนอายุการใชงานของ
อุปกรณอิเลคทรอนิกส แบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําใหสวนท่ีเปนพลาสติกละลาย
หรือผิดรูป

� อยาเก็บชุดหูฟงไวในบริเวณท่ีเย็นจัด เน่ืองจากเมื่ออุณหภูมิของชุดหูฟงกลับสูระดับ
ปกติ ละอองความชื้นจะเกาะติดอยูภายในอุปกรณ ทําใหแผงวงจรอิเลคทรอนิกส
ชํารุดเสียหาย

� อยาเขยา โยน หรือเคาะชุดหูฟง การใชชุดหูฟงโดยไมระมัดระวังจะทําใหแผงวงจร
และระบบกลไกที่ซับซอนภายในชํารุดเสียหายได

� อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาด
ชดุหูฟง

� อยาทาหรือระบายสีชุดอุปกรณ เน่ืองจากสีอาจเขาไปอุดตันในชิ้นสวนท่ีเลื่อนได 
ทําใหระบบทํางานขัดของ

คําแนะนําท้ังหมดขางตนสามารถนําไปใชกับท้ังตัวอุปกรณ แบตเตอรี่ อุปกรณชารจ 
และอุปกรณเสริมอ่ืนๆ หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง โปรดนําเขาศูนยบริการท่ีไดรับ
การรับรองใกลบานคุณ
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